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Pracht en elegantie uit de jaren ‘30 



  Editoriaal.  
 

Het jaar loopt stilaan op zijn einde. Van rijden met onze old-
timers is al lang geen sprake meer: het is te koud en te 
vroeg donker. Met het winteruur en de lange, donkere win-
teravonden in het vooruitzicht, kunnen we stilaan terugblik-
ken op het afgelopen seizoen met zijn prachtig weer, én 
meteen kijken naar wat er volgend jaar te gebeuren valt, nu 
we het best achter de kachel zullen zitten te dromen van 
het volgend rittenseizoen. 
En daaraan werken we alweer met vernieuwde moed, want 
onze kalender staat al weer op papier, en zo te zien zal die 
opnieuw extra gevuld zijn.  
Er blijven alleen nog de beurzen over voor diegenen die het 
moeilijk hebben om de enkele maanden oldtimerstop te 
overbruggen.  Maar daaraan geen gebrek, want vanaf nu 
kun je vrijwel elk weekend ergens hier of in de buurlanden 
op een beurs terecht. 
Verder blijft er tijd over om rustig wat restauratiewerken te 
laten uitvoeren, al uitkijkend naar het komende seizoen. 
En in de hoop dat uw dromen mogen bewaarheid worden, 
wens ik u alvast 
                   véél leesgenot! 
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Eric Vandamme. 

  Agenda. 
 
16 - 18 nov.: Inter Classics Brussels.  
19 - 20 Jan.: Auto Retro Roeselare. 
  6 - 10 febr.: Retromobile Parijs. 
16 - 17 febr.: Flanders Collection Car Gent. 
16 - 17 febr.: ‘t Echappementje Roeselare. 
  1  -  3 maart: Antwerp Classic Salon. 
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 Arrowhead. 
 
Begin de jaren ‘30 kwam stroomlijn plots in de mode. Men vond 
dat de klassieke koetswerken teveel luchtweerstand hadden, 
wat bij hogere snelheid veel pk vergde om te rijden. Er werden 
proefmodellen gebouwd die de vorm van een waterdruppel be-
naderden, en daaruit bleek dat bij gelijke snelheid de klassieke 
wagen de helft meer benzine gebruikte.  
Daarop voortbouwend, toverden tal van “uitvinders” nieuwe mo-
dellen te voorschijn, die meestal de motor en aandrijfgroep van 
de Ford V-8 hadden, met motor achterin en een druppelvormig 
koetswerk dat nergens op leek en weinig praktisch was. In feite 
waren ze zo lelijk, dat ze onverkoopbaar waren, wat weldra zou 
blijken met de Chrysler Airflow. Waaruit men dan weer leerde, 
dat het even gevaarlijk is om te ver vooruit te zijn, als achterop.  
In Europa hadden we voorstanders van de druppelvorm zoals 
Hans Ledwinka, Ferdinand Porsche, Dennis Burney, André Du-
bonnet, en Paul Jaray. 
In Amerika hadden we dan William Stout, Buckminster Fuller, 
John Tjaarda en Wellington Everett Miller.  
Zij, en nog heel wat anderen, bouwden wagens naar hun eigen 
principes. Ze waren overtuigend genoeg om voldoende geld in 
te zamelen en spanden zich in om rijdbare prototypes te bou-
wen. De meesten gebruikten Fordmotoren omdat die sterk, com-
pact en goedkoop waren. De motor was achterin geplaatst en 
dreef soms de voorwielen aan, terwijl ze stuurden met het enke-
le achterwiel. De rijeigenschappen waren dus echt bedroevend, 
maar daar hadden ze meestal geen interesse in. 
Het beste voorbeeld is de Arrowhead, een druppelvormige wa-
gen die speciaal voor reclamedoeleinden gebouwd werd voor de 
“Arrowhead Spring Water Co”, een gekend merk van bronwater.  
Ze wilden een opvallende wagen die eens iets anders was dan 
een opzichtig geschilderde bestelwagen. 
Ideaal voor deze opdracht was Wellington Everett Miller. Die be-
gon reeds in 1921 bij Murphy en bouwde er opvallende koets-
werken voor Lincoln, Packard, Doble en Duesenberg. Toen 
Murphy sloot, ging hij naar Bohman & Schwartz. 
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Arrowhead contacteerde Miller daarom in 1936, die toen werkte 
met de Advance Body Company in Los Angeles. 
Miller stelde een driewieler voor die achteraan kon uitlopen in 
een punt om zo de indruk van een druppel te wekken, en Arrow-
head aanvaarde zijn voorstel.  
Hij gebruikte het mechanisch gedeelte van de Ford V-8, maar 
achterom gemonteerd, met de motor in het achterste gedeelte 
van een Fordchassis en de achterbrug vooraan. Achteraan was 
een cirkelvormige vork gelast waarin het enkele draaibare wiel 
met zijn vering opgehangen was. Dit achterwiel kon vrijwel over 
360° draaien, en het wiel en de remtrommel waren opgehangen 
in een spiraalveer/schokdemper eenheid, zoals Lancia op zijn 
vooras gebruikte. De vooraan geplaatste Fordachteras had een 
dwarse bladveer, waaraan Miller een stabilisatorstang toevoeg-
de om zijdelingse drift te voorkomen.  
De bedieningsorganen zaten voorin, met een vloerpook die via 
stangen met de versnellingsbak verbonden was. Het stuurhuis 
was gans voorin geplaatst, en met ketting en kabel verbonden 
aan het achterwiel. De remmen waren wel hydraulisch.  
Toen het chassis klaar was, bouwde men een houten geraamte 
dat bekleed werd met aluminium. Qua stijl was het ontwerp zijn 
tijd ver vooruit, met zijn gebogen voorruit dat de ganse breedte 
van de wagen besloeg. De zichtbaarheid naar voor en opzij was 
perfect, maar naar achteren onbestaande. Men sprak wel er-
gens van wegklapbare spiegels, maar die zijn op geen enkele 
foto zichtbaar. Het koetswerk was volledig gestroomlijnd, en de 
voorste spatborden hadden ook een druppelvorm. Een rugvin 
droeg de naam van de firma.  
De ganse achterzijde kon naar boven klappen en gaf zo toegang 
tot de motor en radiator. Dit was een heel lastig werk dat door 
twee personen diende gedaan te worden, en telkens moest ge-
beuren om water en olie te controleren! De benzinevuldop lag 
trouwens in de passagiersruimte…  
In de beide zijkanten van de motorkap was er een opening in de 
vorm van een pijlpunt, die met verchroomde buizen versierd 
was, en de koellucht voor de motor binnenliet. Die lucht werd 
uitgeblazen langs vele kleine gaatjes in het achterpaneel.  
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De chauffeur zat in het midden, terwijl de passagiers in een be-
sloten ruimte achteraan zaten.  
Het dashboard strekte zich uit over de ganse breedte van de wa-
gen, in het midden in een punt uitlopend waar de stuurstang aan 
bevestigd was. De instrumenten stonden op het horizontale 
dashboard, en waren daardoor moeilijk te lezen. 
De koplampen waren Woodlites, die ook een druppelvorm had-
den doch weinig licht gaven.  
Het bleef bij dit ene proefmodel, maar bij Arrowhead was men er 
zeer tevreden over. Ze vonden het een gedroomde reclamewa-
gen, en met een chauffeur in uniform verschenen ze op openin-
gen en feestelijkheden over gans Californië. Ze kregen veel be-
langstelling in de pers en hun wagen werd “de wagen van het 
jaar 1960” genoemd, en vaak werd geschreven dat dit een voor-
beeld was van het wegvervoer in de toekomst.  
Maar plots verdween de wagen uit de reclamefolders van Arrow-
head. Niemand wist of weet wat er met de wagen gebeurd is en 
of die ergens nog bestaat. Maar na wat opzoekwerk kwam deze 
krantenfoto uit juni 1937 boven. Tja, met een driewieler, en dan 
nog op de achterwielen bestuurd, moet men onvermijdelijk zwal-
pen over de weg. Het resultaat is hier duidelijk zichtbaar... 
 

Jammerlijk 
einde van 
een bijzon-
dere wagen. 
Alleen een 
erg slechte 
krantenfoto 
is alles wat 
overblijft 
van wat ooit 
zo in de 
belangstel-
ling stond. 
Maar allicht 
was zo een 
eind onver-
mijdelijk... 

 

↔ ↑Van welke 
zijde je het 
ook bekijkt,  
Arrowhead 
was een op-
vallend maar 
raar wagentje.   
Merk de vele 
gaatjes voor 
de koellucht-
← uitlaat. 

↓ Het interieur was prachtig afgewerkt in art déco stijl. 

De instrumenten waren echter vrijwel onmogelijk te lezen,  
tenzij de chauffeur rechtstond. 

Duidelijk zie men de 
constructie van het 
chassis en het 
koetswerkgeraamte. 
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 De elektrische auto anno 1931. 
 
In 1931, in het volle van de crisis, droomde men hoe een goed-
kope wagen er in de toekomst kon uitzien: 
“Elektriciteit geeft de gemakkelijkste, meest betrouwbare en 
meest flexibele manier van voortbeweging. Wat er nodig is, is 
een goedkope en effectieve manier om grote hoeveelheden 
elektriciteit in lichtgewicht containers op te slaan. Laat ons ver-
onderstellen dat een nieuw type opslagbatterij uitgevonden is 
dat een vermogen van 25 pk kan leveren gedurende 48 uur.  
Wat zou dit betekenen voor het transport? Wat zou dit eventueel 
kunnen betekenen voor de petroleummarkt? In plaats van 25 
liter te tanken aan het pompstation, zouden we gewoonweg een 
nieuwe container met elektriciteit nemen. ‘s Nachts, wanneer er 
weinig elektriciteit gebruikt wordt, kan de stroom gebruikt worden 
om die containers op te laden. Zelfs kan de watercentrale van de 
Niagara watervallen ‘s nachts afgesloten worden voor het nor-
male gebruik en het opgewekte vermogen van zeven miljoen pk 
op deze manier gebruikt worden.  
De elektrische auto zou ideaal zijn. Snel, stil en met een soepel-
heid waar we nooit kunnen op verhopen bij een benzinewagen. 
En niet alleen dat, maar hij zou geen benzine meer nodig heb-
ben en slechts een onbeduidende percentage smeermiddelen 
die bij een benzinewagen nodig zijn. Dergelijke uitvinding zou 
echt een miljarden Dollar idee zijn!” 

→ Aan het 
pompstation 
een nieuwe 
batterij voor 
48 uur 
“tanken”. 
Een leuk 
idee, maar 
een pomp-
station is 
thans met 
zelfbedie-
ning! 

 “Snel transport door 
het zweven op elektro-
magnetische golven is 
een oplossing voor de 
overbevolking van de 
steden. De gezond-
heid van de mensen 
wordt opgeofferd om-
dat de bevolking dicht 
bij de werkplaats wil 
wonen. Snel en goed-
koop vervoer zou dit 
oplossen. Een wagen 
die elektromagnetisch 
opgetild wordt, zou als 
een soort vliegtuig on-
der perfecte controle 
zich snel en veilig kun-
nen verplaatsen dicht 
tegen de aarde”.   

↓ In 1930 voorspelde men zo het jaar 2000: met hun vliegende wagen geland 
aan een terrasje, bellen de dames rustig met hun smartphone! 



  Brewster. 
 
Brewster was op het einde van de 19e eeuw de beste carrossier 
in de Verenigde Staten en bouwde de mooie paardenkoetsen.  
In 1905 stapte hij in de automobielwereld toen hij het chassis 
van Delaunay-Belleville invoerde en er eigen koetswerken op 
bouwde. In 1908 gebruikte hij o.a. ook het Rolls-Royce chassis, 
en vanaf 1910 gingen de zaken zo goed, dat hij naar een grote 
fabriek in Long Island City verhuisde. 
In 1914 werd Brewster verkoopsagent voor Rolls-Royce, maar 
op 1 augustus 1914 brak de eerste wereldoorlog uit, en toen op 
7 mei 1915 het passagiersschip Lusitania werd getorpedeerd, 
waarbij 1198 mensen verdronken, werd het vervoer van nuttelo-
ze zaken over zee, zoals autochassis, verboden. En, één van de 
verdronkenen was autofabrikant Isaac Trumbull, die een lading 
van 20 van zijn wagens vergezelde naar de Britse verdeler.  
Brewster bouwde dan maar noodgedwongen complete auto’s. 
Dit waren redelijk kleine maar perfect afgewerkte en erg dure 
wagens, waarvan de productie pas stopte in 1925.  
Heel wat technische nieuwigheden werden in die periode door 
Brewster uitgevonden. Zo was er de tweedelige voorruit die hin-
derende reflecties door de straatverlichting moest voorkomen. 
De zijkanten van de kussens waren in gevlochten riet, zodat de 
kussens konden “ademen” en hun normale vorm terugkregen 
nadat de passagiers uitgestapt waren. En ook van Brewster wa-
ren de opvouwbare klapstoelen die in het koetswerk verdwenen 
bij de 7-zits limousines. En voornamelijk de zijruimten die met 
een handle konden opengedraaid worden, waardoor de mode 
van het openen met een lederen riem verdween. Een mode die 
nog tot in de jaren ‘60 op de houten treinwagons in gebruik was.  
Brewster had zelfs een speciale verfsoort, waarvan de formules 
angstvallig geheimgehouden werden, die veel weerbestendiger 
was tot de komst van de Duco celluloselak van Dupont in 1925. 
Intussen werd in 1919 Rolls-Royce of Amerika opgericht in 
Springfield, en in 1925, toen de productie van de Brewster-
Knight werd stilgelegd, kocht Rolls-Royce of Amerika de fabriek 
van Brewster op.  
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 De bedoeling van Rolls-Royce was in de eerste plaats om het 
koetswerkbedrijf op te kopen en andere merken voor te zijn.  
De productie van de Springfield Rollsen stopte in 1931, en de 
volgende jaren werden Phantom II chassis vanuit Engeland 
rechtstreeks naar de Brewsterfabriek overgebracht.  
Doch in 1934 ging Rolls-Royce van Amerika failliet.  
Maar er werd als een nieuwe firma in bescheiden schaal verder 
gewerkt met de bouw van koetswerken voor Rolls-Royce en 
voor vele andere Amerikaanse merken.  
Doch door de crisis was er erg weinig vraag naar de dure luxe-
voertuigen, en de vooruitzichten waren voor het nieuwe bedrijf 
dan ook somber.  
Maar Jack Inskip, de nieuwe directeur, was een vooruitziend 
man. Hij redeneerde dat er nog een markt was voor zijn wagens, 
als er maar een manier gevonden werd om de kostprijs redelijk 
laag te houden. Hij wist dat veel van Brewsters trouwe klanten 
nog graag de schijn wilden ophouden in deze slechte tijden.  
Anderen hadden nog goede zaken gedaan, maar in die moeilijke 
tijden wilden ze niet met hun welstand pronken door met een erg 
dure wagen rond te rijden.  
De oplossing van Inskip was simpel maar toch ingenieus: een 
Brewster koetswerk op een goedkoop chassis. Het Ford V-8 
chassis bleek ideaal voor dit project.  
De nieuwe wagen zag er goed uit met zijn hartvormige kalender, 
stijlvolle bumpers, elegante spatborden en andere nieuwe ken-
merken die zo karakteristiek waren voor de Brewsters op een 
Fordbasis.  
Er was keuze uit vier koetswerken. De coupé-chauffeur was het 
meest populair, maar de klant kon kiezen voor een limousine, 
een cabriolet of een vierdeurs cabrio-sedan.  
Doch deze tweede-generatie Brewster zien als een Ford, is ver-
keerd, want hij was noch klein, noch goedkoop.  
De wielbasis was verlengd van 284cm tot 322cm, en de prijs 
voor elk der vier koetswerken was $3500, zes maal meer dan 
een Ford sedan… Maar als een product uit de werkplaats van 
een gekend carrossier, speciaal als coupé-chauffeur, was die 
relatief klein en goedkoop. 
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De Brewster fol-
der laat de luxe en 
afwerking van hun 
wagen zien. On-
danks zijn lage 
prijs werd nergens 
aan de hoge kwa-
liteitsstandaard 
afbreuk gedaan.  
De afwerkings de-
tails zijn waarach-
tig verbluffend. 

De wagen viel op door zijn bijzondere koets-
werkvormen. De hartvormige kalender en de 
tulpvormige spatborden waren opvallende 
kenmerken, maar hun schoonheid was een 
kwestie van smaak. Met de Woodlite kop-
lampen zag hij er nog eigenaardiger uit. ↓ → 
Langs onder gezien kon hij zijn Ford         
afkomst niet verheulen. ↓ 

 

 ↑ De “town car” van Edsel Ford kreeg de normale Fordkalender. 

↑ In elk opzicht was het een bijzon-
der elegante wagen. 
Dit koetswerk werd in 1940 overge-
plaatst op een Buick chassis. → 



 Packard gebruikte in die tijd voor zijn coupé-chauffeur een wiel-
basis van 373cm, en die moest $6788 kosten.  
Een V-16 Cadillac met dergelijk koetswerk had een wielbasis 
van 391cm en kostte $9150. Daarmee vergeleken was de Brew-
ster toch wel goedkoop, en dat was wat Inskip bedoeld had. 
Maar de stijl was opvallend, en de hoge kwaliteitseisen bleven 
bewaard. 
Nogal wat personaliteiten, die echt wel in staat waren om gelijk 
welke luxewagen te kopen die ze maar wilden, kochten een 
Brewster. Bovenaan die lijst stond Edsel Ford, wiens wagen de 
eerste was die uit de fabriek rolde. Andere bekende namen wa-
ren o.a. Al Johnson en Cole Porter. Die bezong in zijn Broadway 
productie “Anything Goes” zijn Brewster:  
 You’re the top! 
 You’re a Ritz hot toddy, 
 You’re the top! 
 You’re a Brewster body.  
Betere reclame kon niet! 
Er zijn geen exacte productiecijfer gekend. Het waren er min-
stens 135, en uit de chassisnummers kan men opmaken dat het 
er misschien 175 waren. Enkele waren op andere chassis dan 
Ford gebouwd, en later werd het koetswerk op een ander chas-
sis overgeplaatst, zoals bv. een Buick van 1940.   
Welbeschouwd waren de laatste Brewsters een terugkeer naar 
de geest van de Brewster-Knight uit 1915-25: dat van een mooie 
coupé-chauffeur van een meer handige afmeting dan wat toen 
de norm was. De meeste Brewsters van beide generaties schij-
nen gekocht te zijn door klanten uit New York, waar de relatief 
bescheiden afmetingen een pluspunt waren.  
Maar het was hoe dan ook een beperkte markt, en de Spring-
field Manufacturing Co, die al van in het begin op zwakke finan-
ciële grond stond, ging definitief failliet in de zomer van 1936.  
De fabriek van Long Island ging terug naar de Brewster familie, 
en John Inskip werd de verdeler voor Rolls-Royce en Bentley 
voor de Verenigde Staten. En hiermee werd een fascinerende 
maar obscure bladzijde in de geschiedenis van de industrie af-
gesloten.  
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 De wagen op de foto’s van de folder is een vierdeurs 
“convertible sedan”.  
Het koetswerk is uit aluminium met stalen spatborden. Treeplan-
ken, dashboard en vensterranden zijn uit mahonie. 
Er werd een testrit gehouden, en de chauffeur, die zelf enkele 
Fords bezat, herkende enkele ongewenste kenmerken: 
“Hij springt uit 2e versnelling bij een lange afdaling, de synchro-
nisatie is slechts gedeeltelijk effectief, de remmen trillen hevig bij 
lage snelheid. De besturing is zwaarder, en de Brewster helt 
sterk over in de bochten, ondanks het toevoegen van extra 
dwarsveren. Het extra gewicht kan die Fordvering niet aan. En 
bij het beklimmen van hellingen heeft hij niet de felle acceleratie 
van de Ford. Ook hier speelt het extra gewicht een rol.  
Om met al die extra kilo’s af te rekenen monteerde Brewster een 
vacuumservo op de remmen. En de nodige pedaaldruk is inder-
daad minder, maar het middelmatige remmen blijft hetzelfde.  
En er is meer: de voorzetel is niet regelbaar, wat ongemakkelijk 
en zelfs gevaarlijk is voor kleine of erg grote personen.  
Achteraan is zeer veel beenruimte, en de kussens zijn zachter. 
Maar de zichtbaarheid naar achter, tengevolge de zeer smalle 
achterruit, is erg beperkt”.  
De vergelijking met de Ford gaat nog verder: De Brewster kostte 
$3500, de Ford $550. Hij woog 500kg zwaarder, ook al was het 
koetswerk uit aluminium. Zijn spoorbreedte was 140cm, en met 
een wielbasis van 322cm was hij, ook naar Europese normen, 
niet echt groot. Met 327cm en een spoor van 146cm was in die 
tijd zelfs de Citroën limousine al een stukje groter!  
Hij heeft twee reservewielen in de spatborden en een ruime kof-
fer, wat in 1934 nog ongewoon was. Maar de Brewster was dan 
ook vooral bedoeld voor stadsgebruik. Doch dat de chauffeurs-
zetel niet regelbaar was, is voor 1934 onaanvaardbaar.  
Thans blijven er nog relatief veel wagens over, maar exacte cij-
fers zijn niet gekend. 
Ze zijn erg gegeerd in de Verenigde Staten en stelen steeds de 
show op een concours d’ élégance. 
Vanzelfsprekend halen ze dan ook astronomische cijfers op de 
grote veilingen.  
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